
 
ประกาศโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  256๖ 
ประเภท ห้องเรียนพิเศษ 

 
 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ     
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕6๖ เพื่อให้เด็กทุกคน 
มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหารจัดการที่มีคุณภาพและ
สื ่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 45 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน 
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙  
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 
– 2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา  
 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท 
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 256๖ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมจึงประกาศรับนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕6๖ ตาม
ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
1. หลักสูตรและจำนวนที่รับ 
 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม กำหนดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕6๖ 
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยแยกประเภทหลักสูตรและจำนวนที่รับ ดังนี้ 
 1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sci-Math)  ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๐ คน 
 1.2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (ECL)  1 ห้องเรียน จำนวน 3๐ คน 
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๕ 
 2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  
และมีผลการเรียนในกลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน : ECL) 



 - 2 - 

 ๒.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  
และม ีผลการ เร ี ยนในกล ุ ่มสาระการ เร ียนร ู ้ ว ิ ทยาศาสตร์ และคณ ิตศาสตร ์  ไม ่ ต ่ ำกว ่ า  ๓ .๐๐  
(เฉพาะห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sci-Math)  
 2.๔ โสด 
 2.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง  
 2.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดตลอด
หลักสูตรและดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด 
 
3. หลักฐานการสมัคร 
 3.1 ใบสมัครของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3.2 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ใส่ชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 3.๕ สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ ปพ.๖ จำนวน ๑ ฉบับ  
 
4. กำหนดการ 
 รับสมัคร    วันที่ 1๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๖   
      เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 สอบคัดเลือก   วันที่ ๔ มีนาคม 256๖ 
      เวลา 09.00 – 1๑.๓0 น. ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 ประกาศผล   วันที่ ๑๐ มีนาคม 256๖  เวลา 09.00 – 16.30 น.  
      ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  และทางเว็บไซต์  
      http://www.bswschool.ac.th 
 รายงานตัว    วันที่  ๑๑ มีนาคม 256๖ เวลา 09.00 – 1๖.๓0 น. 
 และมอบตัว   ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม (ไม่มารายงานตัวและมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 
5. การสอบคัดเลือก 
 คัดเลือกจากคะแนนการสอบตามเนื้อหามาตรฐานวิชาและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  สอบใน ๔ วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและวิชา
ภาษาไทย 
  5.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (ECL)  จะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนนรวมทุกวิชา 
หากผู ้ที ่สอบได้ลำดับสุดท้ายของจำนวนนักเรียนที ่โรงเรียนประกาศรับ มีคะแนนรวมเท่ากันหลายคน  
จะพิจารณาจากคะแนนสอบมากที่สุดเรียงไปตามลำดับรายวิชา ดังนี้ 
  ๑) วิชาภาษาอังกฤษ 
  ๒) วิชาภาษาไทย 
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 5.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sci-Math)  จะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนน
รวมทุกวิชา  หากผู้ที่สอบได้ลำดับสุดท้ายของจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนประกาศรับ มีคะแนนรวมเท่ากันหลาย
คน จะพิจารณาจากคะแนนสอบมากที่สุดเรียงไปตามลำดับรายวิชา ดังนี้ 
  ๑) วิชาวิทยาศาสตร์ 
  ๒) วิชาคณิตศาสตร์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (สอบวันที ่๔ มีนาคม 256๖) 

วิชา เวลา 
เวลา
สอบ 

(นาที) 
คะแนน หมายเหตุ 

คณิตศาสตร์ 09.00 – 10.00 น. 60  40  
วิทยาศาสตร์ 10.๓0 – 11.๓0 น. 60 40  
ภาษาอังกฤษ 09.00 – 10.00 น. 60 40  
ภาษาไทย 10.๓0 – 11.๓0 น. 60 40  

 
๖. การรายงานตัวและการมอบตัว 
 การรายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่านและได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียน ให้มารายงานตัว 
ภายในวันเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มาถือว่า สละสิทธิ์ 
 การมอบตัว นักเรียนที่มารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้มามอบตัวพร้อมชำระเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุน
โครงการห้องเรียนพิเศษ ภายในวันเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มาถือว่า สละสิทธิ์ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
1. หลักสูตรและจำนวนที่รับ 
 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม กำหนดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕6๖ 
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน ดังนี้ 
 1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sci-Math)  1 ห้องเรียน จำนวน 3๐ คน 
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๕ 
 2.2 มีผลการเรียนเฉลี ่ยรวมชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  
และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
 ๒.๓ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sci-Math)  มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 2.๔ โสด 
 2.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง  
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 2.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดตลอด
หลักสูตรและดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด 
  
3. หลักฐานการสมัคร 
 3.1 ใบสมัครของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3.2 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ใส่ชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 3.๕ สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 จำนวน ๑ ฉบับ  
 
4. กำหนดการ 
 รับสมัคร    วันที่ 1๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๖   
      เวลา 08.30 – 1๖.๓0 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 สอบคัดเลือก   วันที่ ๕ มีนาคม 256๖ 
      เวลา 09.00 – 1๑.๓0 น. ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 ประกาศผล   วันที่ ๑๐ มีนาคม 256๖  เวลา 09.00 – 16.30 น.  
      ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  และทางเว็บไซต์  
      http://www.bswschool.ac.th 
 รายงานตัว    วันที่  ๑๑ มีนาคม 256๖ เวลา 09.00 – 1๖.๓0 น. 
 และมอบตัว   ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม (ไม่มารายงานตัวและมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 
5. การสอบคัดเลือก 
 คัดเลือกจากคะแนนการสอบตามเนื้อหามาตรฐานวิชาและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 
 5.1 ห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (Sci-Math)  สอบใน ๒ วิชาหลัก คือ  ว ิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนนรวมทุกวิชา หากผู้ที่สอบได้ลำดับสุดท้าย
ของจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนประกาศรับ มีคะแนนรวมเท่ากันหลายคน จะพิจารณาจากคะแนนสอบมากที่สุด
เรียงไปตามลำดับรายวิชา ดังนี้ 
   ๑) วิชาวิทยาศาสตร์ 
   ๒) วิชาคณิตศาสตร์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (สอบวันที ่๕ มีนาคม 256๖) 

วิชา เวลา 
เวลา
สอบ 

(นาที) 
คะแนน หมายเหตุ 

คณิตศาสตร์ 09.00 – 10.00 น. 60 40  
วิทยาศาสตร์ 10.๓0 – 11.๓0 น. 60 40  



 - 5 - 

๖. การรายงานตัวและการมอบตัว 
 การรายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่านและได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียน ให้มารายงานตัว 
ภายในวันเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มาถือว่า สละสิทธิ์ 
 การมอบตัว นักเรียนที่มารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้มามอบตัวพร้อมชำระเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุน
โครงการห้องเรียนพิเศษ ภายในวันเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มาถือว่า สละสิทธิ์ 
 
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
 ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (ECL) 
 1. ค่าสอนคอมพิวเตอร์       ๖00 บาท  
 ๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา    ๓00 บาท 
 ๓. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ    ๒๐๐ บาท 
 ๔. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ      ๕๐๐ บาท 
 ๕. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายปี)  ๒๐0 บาท 
 ๖. ค่าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ECL           ๓,๕๐๐ บาท  
       รวมเป็นเงิน           ๕,๓๐๐ บาท 
 ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sci-Math)  
 1. ค่าสอนคอมพิวเตอร์       ๖00 บาท  
 ๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา    ๓00 บาท 
 ๓. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ    ๒๐๐ บาท 
 ๔. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ      ๕๐๐ บาท 
 ๕. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายปี)  ๒๐0 บาท 
 ๖. ค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sci-Math)          ๓,๕๐๐ บาท  
       รวมเป็นเงิน           ๕,๓๐๐ บาท 
 ๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sci-Math) 
 1. ค่าสอนคอมพิวเตอร์       ๖00 บาท  
 ๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา    ๓00 บาท 
 ๓. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ    ๒๐๐ บาท 
 ๔. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ      ๕๐๐ บาท 
 ๕. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายปี)  ๒๐0 บาท 
 ๖. ค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sci-Math)          ๓,๕๐๐ บาท 
       รวมเป็นเงิน           ๕,๓๐๐ บาท 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม    หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๓๖๕๐๑๒ 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 
 
 
               (นายธรรมดล   หงษ์ทอง) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 


